
T.
ê\.

È_
A.\,t\r\
/\.\J

U

DE HERVORMDE VAAN
Orgaan van de Bond l

van Ned. Hervormde i

Mannenverenigingen :

. i'lt.

op Gereformeerde Grondslag

rssN 0167 - 3564

Verschijnt maandelijks. Voor leden gratis.
Nietleden € 12,00 per jaar.
Abonnementen lopen per kalenderjaar.
Opzeggen voor 1 december.

le voorzitter: Ds. W Westland
Oranjestraat 706, 2983 HV Ridderkerk
tel.:0180 - 472477

2e voorzitter: Ds. J.P. Nap
Dorpsstraat 780,674I AR Lunteren
tel.:0318 - 483717

le secretaris: Ds. T van Bruggen
Kerkstraat 36,2959 BS Streetkerk
tel.: 0184 - 681316

2e secretaris: Dhr. M. Post (Studieblokken)
Edelmanlaan 8, 3903 XP Veenendaal
tel.: 0318 - 511355

1e penningmeester: Dhr. C. Oosterom
Jan van Aemstelstraat 7,341.1. XK Lopik
tel.: 0348 - 551496

2e penningmeester: Dhr. J. van Capelleveen
Valleistraat 60, 3901 RT Veenendaal
tel.: 0318 - 516930

Lid: Ds. J. van Dijk
Amsterdamseweg 64, 6712 GK Ede
tel.: 0318 - 615597

Lid: Ds. J.H. Lammers (Themadagen)
Buitenhof 11., 2926 RB Krimpen a/d IJssel
tel.:0180 - 5f7723

Lid: Ds. A.D. Goiieft (Redactie-adres)
Dorpsstraat 17 , 37 51, EM Bunschoten
tel.: 033 - 2982760

Overliidensberichten:
J. Bout & Zn., Postbus3,1,270 AA Huizen
e-mail: info@rboutdruk.nl (o.v.v. Herv. Vaan)

Mutaties:
Schriftelijk melden aan het Bondsbureau
Bestuurswijz. moeten naar de 1e secretaris

Adres administratie:
Hervormd Bondsbureau,
Beatrixstraat 20a, 3862 DB Nilkerk
tel.: 033 - 2456699 fax: 033 - 2463322
e-mail: bondsbureau@fi lternet.nl
Bankrekeningnr. 3 778. 7 1 559 t.n.v.
Ned. Herv. Mannenbond op G.G. te Nijkerk

Omslag: Paulus in de gevangenis (Efeze 3 : 1)
Schilderil van Rembrandt

Inzenden kopii oktober-nummer
De kopii voor het oktober-numnrer moet vóór

'16 septenber bij de drukker iinfo(o'boutdruk,nlt aanhezig ziin.

::i.i:,:.::::lX.:,.:.:i;:;"Íit-:::.l:.-!l::::i.:r:::1,;:.:..:,,::.::i;;;|r"

Een, twee of drie zonden?

Als ons veel vergeven is, dan hebben wij ook
veel lief, dan ontvangen wii eene tong, om 's

Heeren lof te verkondigen en van Zijne ge-

nade te getuigen en te roemen. Wie slechts

ééne, twee, drie zonden heeft, ia, die bliift
stom ais een visch, maar wie van eenen wolf
in een lam is herschapen, die is een lam, dat
blaat, vóór alies blaat om den Heerder, tot-
dat het schaap den Herder heeft gevonden,
en de Herder Zelfzoekt, totdat Hij het schaap

heefL gevonden. Men moet zichzelf -3
verloren en Jezus gevonden heb- ,tL
ben, om van ziinen Herder te Nun- ffi
nen geïulgen: ,,HlJ l5 mlln neroer 

='ffi
zoo Den Lx oan Zr;n scnaap. ,n ,.g '.-#
dit, opdat een iegelijk zichzelf beproeve, of
hif zonde heeft, of hif een zondaar is voor
God, of dat hii het zich slechts r-erbeeldt. Wie
werkelijk een zondaar is, ganscl-r en al, door
en door, zoodat hij geenen draad goeds meer

aan zich ziet. Vruchteloos, r-ergeefsch is al

uw studeeren, wanneer niet eerst dit in uw
harte leeft: ,,Jezus is mijn Heilandl" ,,Eén ding
moet de leeraar weten, dat datzelfde ook de

hoorder, en dat ééne is: Jezus is Gods Zoonl
Dat heeft Paulus gepredikt ,,terstond". Waar

de zonden weggenome zijn en God vrede in
het hart uitstort, waar Hij Zijne genade in het
hart verheerliikt, daar geeft zich dat terstond
lucht. Dat is het werk des Heiligen Geestes;

de sluizen gaan open.
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Prijsuitreiking

,,voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mii de Heere,
de rechtvaarrlige Rechter, ín die dag geven zal; en niet alleen míi,

moor ook allen, die Zijn verschijning liefgehad hebben"
2 Timotheus 4 vers B

Het gaat in de tekst over een prijsuitrei-
king. Wat is de prijs, die uitgereikt wordt?
Er staat: de kroon der rechtvaardigheid.
We moeten weten, dat Paulus hier het
beeld gebruikt van een hardloopwedstrijd.
Wie zo'n hardloopwedstrijd won, kreeg de
krans. De krans wordt genoemd: de kroon
der rechtvaardigheid. Wie reikt die prijs
uit? De tekst zegt: de Heere, de rechtvaar-
dige Rechter. De Heere, dat is de Kurios, de
Almachtige, Hij Die het voor het zeggen
heeft. Hij is rechtvaardig, dus niet partij-
dig. Het wil ook zeggen: niet willekeurig.
Hij deelt de prijs uit als Rechter volgens de
wetten en regels, die wij kunnen lezen in
de Bijbel. Wanneer is die prijsuitreiking?
Er staat: ,,weggelegd" en ,,in die dag". Weg-
gelegd betekent: opgeborgen, bewaard. ,,In
die dag" betekent: de dag van de HeereJe-
zus Christus en Zijn wederkomst, zeggen
de uitleggers. Dus als de Heere Jezus terug-
komt, zal Hij zeggen: dit zijn de winnaars,
want zij hebben de goede strijd gestreden
en zij zullen met Mij mee mogen naar de
eeuwige heerlijkheid en zullen de eeuwige
vreugde van God ontvangen.

Wie komen eÍ voor deze prijsuitreiking van
God in aanmerking? Als we dat aan de men-
sen wagen, zouden we verschillende ant-
woorden kdjgen. De een zegt: die goed leven,
al gaan ze niet naar de kerk. Een ander zegt:

God is liefde, dus laat Hii niemand verloren
gaan. Weer een derde zegt: op onze manier
ziin we met God en het geloof bezig geweest,

we zijn gedoopt en hebben gedaan, wat we

konden, 't zou anders en beter moeten, maar
zo streng is God niet, want niemand is zon-
der fouten. Een vierde zegt: ik heb ernstig
geleefd en veel met de dingen bezig geweest

en we hebben hoop, want men heeft het een
en ander ondervonden en gekregen van God.

Ja, maar hoe denkt God er over, want dat is
beslissend. En door God in de hemel wordt
er anders over gedacht. Kiik maar, want de
tekst zegt: ,,allen, die Ziin verschilning heb-
ben liefgekregen". Wat is dat? Let dan hierop:
denk aan de verschijning van de Heere Jezus
op aarde. Denk aan Zijn geboorte, lijden en
sterven, dood en opstanding. Ja maar, dat
is een wonderliike verschijning. Hoe zag de
Heere Jezus er uit? Hij vernederde Zichzelf en
werd dienstknecht. Maar wat moeten wij met
een Gekruisigde Heere Jezus? Wat moeten
wij met een Heere Jezus, Die de dood inging?
Wat moeten wii met een Heere Jezus, Die
Zich als een lam naar de slachterij liet mee-
nemen en zich niet verzette? Dat kan Paulus
u zeggen: zo'n Heere Jezus moet je buiten je
deur houden, want daar kun ie toch geen

eer mee inleggen. Dat zei hij eerst. Later niet
meer. Toen heeft Paulus iuist deze HeereJezus

als de Gekruisigde Zaligmaker lief gekregen.

Wonderlijk is dat. Dat heeft te maken, zegt

Paulus, dat de Heere mij mijn zonden liet
zien en dat ik tegen God opstond en al was ik
godsdienstig, ik kende de Heere Jezus niet en
gevoelde geen smart om mijn zonden. Maar
nu wel, zegt Paulus, want ik beleef dat ik de

grootste van alle zondaren ben, maar mij is

barmhartigheid geschied. Toen kreeg Paulus

de verschiining van de Heere Jezus lief, dat J,'.,,,::.1:
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Hii die weg van kruis en opstanding voor
hem gegaan is. Ja, die verschijning van de ge-
kruisigde Heere Jezus moeten wif liefkrijgen.
Dat ziï niet in ons bloed, want ik wil graag
mijn eigen verschijning hoog houden. Wij
vinden onszelf heel wat. Maar onze verschij-
ning, ook die godsdienstige verschijning van
ons, dat we heel wat lijken, gaat er aan. Het
is door genade dat we belijden: o God, wees
mij zondaar genadlg. Maar juist dan wordt
die verschijning van de gekruisigde Heere

Jezus mijn redding en wie de kracht ervan
ontvangt, die gelooft en vertrouwt in zifn
hart: er is vergeving bii God en in het geloof
heb ik vergeving ontvangen. Hebben wij die
verschijning van de gekruisigde Heere Jezus
liefgekregen? Dan zullen wij beliiden, dat we
deze gekruisigde Heere Jezus willen volgen
en ons aan Hem vasthechten en Hem aan-

hangen, in geloof en vertrouwen of niet? Ja
zeker: Zijn weg is onze weg, ZIjnwiI is onze
wil, Zijn vreugde is onze vreugde, Ziin striid
is onze strijd, Zijn smaadheid is onze smaad-
heid. Maar dan zullen we ook de prijs ont-
vangen/ die de Heere beloofd heeft. Anders
niet, want de tekst zegt, dat voor Gods prif s-

uitreiking niet iedereen in aanmerking komt.
De tekst zegt: ,,allen, die". Dat betekent: die
allen, maar ook die alleen. De anderen niet.
Ook zij niet, die zichzelf een prijs toebedacht
hadden en zullen roepen: Heere, Heere, heb-
ben wij niet in uw Naam geprofeteerd en
duiveien uitgeworpen? Het komt echt op dit
ene aan: bezit ik het geloof in de Heere Jezus
Christus en heb ik ZIjn verschijning lief ge-
kregen, als Redder van mijn zondige leven en
als mijn rechtvaardige Rechter? Dat is even
een wonderl

Nehemio 2
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lif ke hof, werk dat hii ook dankzij Gods voor-
zienige leiding mag doen. Zo gaal hij met
tact en wijsheid te werk, waarbij zijn hande-
len voortdurend staat in het kader van het
gebed. Hij doet zijn werk biddend. In stille
afzondering maar ook tijdens het doen van
zijnwerkzaamheden bidt hij tot God.
Koning Arthasasta ziet het treurige gezicht
van Nehemia. Eerlijk noemt Nehemia de ko-
ning de reden van zijn verdriet: de ellende
van het volk van Juda, de deplorabele toe-
stand van de muren en de poorten van Je-
ruzalem.
De koning vraagt Wat verzoekt gii nu?Vóór
Nehemia op deze vraag antwoord geeft, bidt
hij in stilte tot God. Daarna vraagt hij om
door de koning uitgezonden te worden naar

Juda en Jeruzalem. Daarop vraagt de koning
hoelang Nehemia weg zal bliiven. Nehemia
noemt een bepaalde tijd en de koning gaat
ermee akkoord.
Verder vraagt Nehemia om brieven van de

ffiffi6fuffi&mK.w.ffi$ffi ffi.K

Aan het eind van zijn gebed (hoofdstuk
1) vraagt Nehemia aan de Heere om hem
barmhartigheid te geven voor het aange-
zicht van koning Arthasasta.

Vers l -l0: Verzoek ingewílligd

Inmiddels zijn ruim drie maanden verstreken
als Nehemia met zijn verzoek tot de koning
komt. We weten niet waarom hij zolang heeft
gewacht. Daarover wordt geen mededeling
gedaan. Het zou heel goed kunnen zijn dat
Nehemia eerst de zaak goed heeft overwogen
en er goed over heeft nagedacht, hoe en wan-
neer hij de koning zou benaderen met zijn
verzoek. Nu was Nehemia als schenker zeker
een vertÍouwenspersoon van de koning, maar
je kon zo'n oosters vorst niet op elk moment
iets vragen. En er hing ook zoveel vanaf.
Nehemia gebruikt zijn verstand dat hij van
God heeft gekregen. Hij maakt ook gebruik
van ziin positie als schenker aan het konink-



koning, zodat hij die aan de overheden aan
de andere kant van de Eufraat kan laten zien.
Ook vraagt hij om een brief voor Asaf, de
beheerder van de koninklijke tuinen en bos-
sen. Dat is nodig voor het krijgen van hout
en andere bouwmaterialen. Nehemia heeft
er dus heel goed over nagedacht. Hii is ook
praktisch ingesteld.
Arthasasta geeft de gevraagde brieven mee
aan Nehemia. Hij geeft zelfs nog meer dan
Nehemia heeft gevraagd, want Nehemia
krijgt ook nog een militaire escorte mee. Ne-
hemia ziet in dit alles Gods hand. Hii beliidt:
naar de goede hand van mijn God over mij.
Daaruit volgt niet dat het verder allemaal
gemakkeliik zaI gaan. Integendeel, de weg
die Nehemia moet gaan is vol voetangels en
klemmen. Hii kdjgt nog volop te maken met
spot, haat, vijandschap en tegenwerking. Een

weg vol beproevingen.

Vers l1-18: Op ínspectíe

Bii ziin aankomst in Juda wordt Nehemia
door mannen als Sanballat, de Horoniet, en
Tobia, de Ammonietische knecht, bepaald
niet met open armen ontvangen, omdat - zo
lezen we - deze leidinggevende flguren horen
dat Nehemia het goede zoekt voor de kinde-
ren van IsraëI.

Als Nehemia drie dagen in Jeruzalem is, be-
gint hij aan een nachtelijke inspectietocht.
Hif gaat de muren van Jeruzalem inspecteren.
Slechts enkele mannen neemt hii mee. Hii
blijkt een voorzichtig man te ziin. Zelf zegt
hij het zo: ik gaf geen mens te kennen, wat
miin God in mijn hart gegeven had.
Voorlopig zwijgt hii. Daaruit blijkt zijn voor-
zichtigheid en wijsheid. Onmiddelliik al-
les vertellen zou de viianden alarmeren. Ze
zouden zich meteen gaan mobiliseren. En de
gelovigen in Jeruzalem en Juda zouden ont-
moedigd raken.
Nauwkeurig beschrijft Nehemia de route die
hij langs de stad is gevolgd. Diverse poorten
worden genoemd. Op een gegeven moment
moet hij van zijn rijdier afstappen vanwege
de onbegaanbare weg. Hier en daar breekt hij
zomaaÍ stukken van de vervallen stadsmuur
af. Na zijn inspectietocht keert hij tetug. Hij
heeft de situatie goed opgenomen. Zijn broer
Hanani heeft destijds geen woord teveel ge-

zegd. Het is inderdaad een ellendige en ver-
vallen situatie.

Nehemia ziet de feiten onder ogen. Hij heeft
zelf met ziin handen kunnen tasten hoe
slecht die muren van Jeruzalem wel zijn. En

wat doet hij dan? Geeft hij het op? Geeft hij
Jeruzalem op? Gaat hij ergens anders een stad
bouwen? Nee. Waarom niet? Omdat hij de

God van het Verbond kent. Omdat hij weet
van de verbondstrouw van God. Omdat hij
op grond van het Woord weet dat God Jeru-
zalem verkoren heeft.
Dat komt niet door de inwoners van Juda en

Jeruzalem. Dat heeft niet te maken met de

trouw van de vromen in Israël. Dat vindt ziin
oorzaak niet in Nehemia, maar in God. Ne-
hemia ziet op God en Zijn trouw. En daarom
bliift hii op zijn post. Hij moet daar zijnwaar
God wil wonen en werken.

Vers 17-20:
Bemoedigende woorden

Er wordt in Jeruzalem een vergadering be-
legd. Overheidspersonen, priesters, edelen en
anderen zijn bijeengekomen. Nehemia voert
het woord en zegt: Gijlieden ziet de ellende,
waarin wij ziin, dat Jeruzdem woest is, en
haar poorten met vuur verbrand ziin. Nehe-
mia geeft een eerliik beeld van de situatie: wij
zijn in ellende. Jeruzalem is een woestenij.
Dat is de realiteit. Ondertussen geeft Nehemia
geen voeding aan gevoelens van onbehagen.
Evenmin houdt hii een emotioneel betoog.
Hif wekt zijn hoorders op en zegt: Komt, en

laat ons Jeruzalems muur opbouwen; opdat
wij niet meeï een versmaadheid zijn. Jeruza-
lem, dat er zo ellendig aan toe is, niet opge-
ven, niet afschrijven, maar opbouwen.
Dan vertelt Nehemia over Gods goede hand
over hem. Ook geeft hii de woorden van
koning Arthasasta door. Nehemia's woor-
den vinden instemming. De reactie van zlyn
hoorders is: Laat ons op zijn, dat wii bouwen;
en zii sterkten hun handen ten goede. Een
bemoedigende zaak, zoveel instemming met
Nehemia's oproep. Dat moet hem veel vreug-
de gegeven hebben. Dat heeft hem ongetwij-
feld dankbaar gestemd ten opzichte van de

Heere.
Sanballat, Tobia en Gesem bespotten en ver-
achten Nehemia en hen die met ziin woor-
den hebben ingestemd. Ze zeggen: Wat is dit
vooï een ding, dat gijlieden doet? Wilt gij-
lieden tegen de koning rebelleren? Het zijn
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valse beschuldigingenl Nehemia werkt met
instemming van koning Arthasasta. Met leu-
gens proberen de vijanden verdeeldheid te
zaaien en Nehemia en ziln mannen bang te
maken voor de koning.
Nehemia laat dit niet over zich heenkomen.
Nu mag hif niet zwijgen. Zijn antwoord aan
ziin bestriiders laat aan duidelijkheid niets
te wensen over: God van den hemel, Die zal
het ons doen gelukken, en wii, Ziin knech-
ten, zullen ons opmaken en bouwen; maar
gijlieden hebt geen deel, noch gerechtigheid,
noch gedachtenis in Jeruzalem.
Nehemia is zeker van Ziin - let wel: Godsl -

zaakl Die zekerheid is gebaseerd op wat God
hem in ziin hart heeft gegeven om aan Jeru-
zalem te doen. Het is Gods plan dat Jeruza-
Iems muren opgebouwd worden. Door Ziln
Woord heeft de Heere Zijn wil met betrekking
tot Jeruzalems herstei bekend gemaakt. Door
Zijn Geest heeft de Heere Zijn Woord in Ne-
hemia's hart gegeven. En zo heeft Nehemia er
ook van harte mee ingestemd. Hij heeft Gods
Woord gelovig beaamd. En het is voor hem
een gebedszaak en een levenstaak geworden
om Jeruzalem op te bouwen.

De opbouw van de muren van Jeruzalem is
Gods Plan. Het is Zijn wil en het is... Zijn
werk. Bij Zijn Goddelijk werk schakelt de
Heere mensen in, namelijk Nehemia en zifn
medestanders. Zij mogen medearbeiders van

God zijn. Het eigenlijke werk doet de Heere.
Daarvan is Nehemia zich terdege bewust.
Vandaar zijn woorden: God van de hemel,
Die zal het ons doen gelukken. De almach-
tige God zorgt ervoor dat ons opbouu,.werk
zal slagen.
Nehemia verwacht het niet van eigen ken-
nen en kunnen, Hij bouwt niet op mensen.
In het geloof ziet hij hogerop. Hil verwacht
het van God, de God van de hemel: Hii zal
het ons doen gelukken. Dat staat voorop. Dat
is de garantie voor de toekomst, want Gods
plannen falen niet. Het komt goed omdat
het Gods zaak is. Gods eer is ermee gemoeid.
Daarom zullen de muren van Jeruzalem ge-

bouwd en haar poorten hersteld worden.
God van den hemel, Die zal het ons doen ge-
lukken: dat is geen grootspraak maar geloof-
staal. In dat vertrouwen gaat Nehemia aan
de slag. Hij en zijn mannen gaan zich gereed

maken en bouwen. Inspannend werk. Zeker,

maar tegeliikettijd ook zo ontspannend en
rustgevend om te mogen weten dat de Heere
bii voorbaat heeft beloofd dat het goed zal
gaan met Jeruzalem. In dat vertrouwen mag
Nehemia leven en werken en strijden. En de
vromen in Juda en Jeruzalem ook. De HEERE

zal het voor ons voleinden! De muren van Je-
ruzalem worden opgebouwd en komen afl

Zingen: Psalmen 1 : 1 en 2; 37 : 2, 3 en 20;
42 :3 en 5: 93 : 4; 722:2 en 3; 138 : 4.

Gespreksvragen:
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Bidden en werken gaan in het leven van Nehemia samen op. Hoe blijkt dat in
hoofdstuk 2? Wat heeft dat ons te zeggen?
Nehemia gaat weloverwogen en voorzichtig te werk. Noem concrete punten
waaruit dat naar voren komt! Wat leert ons dat voor onze levenspraktiik in kerk
en maatschappij?
Wat geeft Nehemia temidden van de puinhopen en de tegenwerking moed en vertrouwen?
Biedt deze geschiedenis u (jou) perspectief temidden van de noden en de zorgen in het ker-
keliik leven van vandaag?
"God van de hemel, Die zal het ons doen gelukken", zijn bemoedigende woorden uit de
mond van Nehemia. Hoe kon hij daar zo zeker van zljn? Zljn deze woorden ook onze woor-
den?
Nehemia kwam naar Juda en Jeruzalem om wat goeds te zoeken voor de kinderen Israëls
(vets 10). Waarom roept dat vilandschap op? Hoe zien we dat het goede zoeken voor Israël
ook zegen met zich meebrengt (zie Psalm 722: 6-9')? Op welke wijze kunnen wij vandaag
het goede zoeken voor Israël?,,,.'.t,'6t;;;,,'t.,,;;,1
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Tweede Biibelstudie over gedeelten uit het Evangelie van Lukos

De gelijkenis von debqrmhartige Samaritoon
Lukas 10:25-37

Een gelijkenis door Lukqs

opgetekend

In het Evangelie van Lukas komt nog meer
dan in de andere Evangeliën de barmhar-
tigheid van de Heere Jezus naar voren. Het
is dan ook opvallend dat deze gelijkenis
van de Heiland, die we de gelijkenis van
de barmhartige Samaritaan noemen, al-
leen door Lukas is opgetekend. Onwille-
keurig vraag je je af, of de Heiland niet nog
veel meer verhalen en gelijkenissen heeft
verteld en preken gehouden, dan er in de
vier Evangeliën ons zijn overgeleverd. Na-
tuurlijk heeft de Heere er zelf voor gezorgd
dat er wel alle belangriike zaken zijn door-
gegeven.

Bij eerste oppervlakkige lezing lijkt deze ge-

liikenis een beetje los te staan van alle an-
dere. Omdat er zo'n uitermate praktisch en
alledaags probleem aan de orde komt. Maar
bij nader inzien is het onderwerp helemaal
niet alledaags en staat het ook niet los van
de dingen die in andere gelijkenissen cen-
traal staan. De aanleiding voor het vertellen
ervan door de Heere Jezus is het zoveelste
twistgesprek met een wetgeleerde. Dat alleen
al waarschuwt ons, dat we niet met een een-
voudig verhaaltie te maken hebben dat ons
(wat moraiiserend) zou willen sommeren om
goed te zijn voor onze naaste. Er is hier nog
wel wat diepgaanders aan de hand. Nu heeft
ook dit gedeelte van het Evangelie natuurlijk
al twintig eeuwen uitleg-geschiedenis achter
de rug. Wijdverbreid en algemeen is geweest

de allegorische, de vergeestelijkende uitleg.
Men zag in de Samaritaan de Heiland, in het
slachtoffer de gevallen mens, in de rovers de

duivelen, enz, enz. In afwijzing van deze uit-
leg kwam men tot de al gesignaleerde uitleg
van een ethische, moralistische vermaning,
een gedragscode ten aanzien van de naaste.
Maar de juiste uitleg let (natuurliik) op de

context, en dus op het gesprek van de Hei-
land met de wetgeleerde. En in dat verband
heeft de "Samaritaan" inderdaad wel iets met
de Heiland te maken. Deze gelijkenis moet in-
derdaad christologisch worden gelezen; daar
vraagt de context om. Overigens is "christo-
logisch" wat anders dan "vergeestelijkend".
Het betekent dat het ook in deze gelijkenis
om Jezus gaat en niet om zomaar lukraak en

bepaalde vÍaag over de uitleg van de Wet.

Een gesprek von de Heere lezus
met een wetgeleerde

Er staat een zekere wetgeleerde op om Jezus
te verzoeken. Waarom doet deze wetgeleerde

dat? Nu is het zeker heel gewoon, wanneer er

onder wetgeleerden bepaalde disputen plaats
vinden. En Jezus werp Zich zeer zeker op als

uitlegger van de Wet. Hij doet dat zelfs met
een gezag waar in ieder geval het gewone
volk zeer van onder de indruk komt. Hij leert
als machthebbende en niet als de (gewone)

schriftgeleerden. In die zin staat Hij zelfs

tegenover de andere wetgeleerden. Juist dit
gezag van de "machthebbende" is het wat
de andere wetgeleerden irriteert en wat hen
ertoe verleid om disputen met Jezus te begin-
nen. Hiervoor heeft Jezus zelfs Zijn discipe-
len, zeventig in getal, uitgezonden om in Zijn
naam krachten te doen en het Evangelie te
plediken. De vraag van de wetgeleerde is dus

zeer zeker een retorische vraag. Hii weet zelf
het antwoord opperbest; maar wil weten, niet
of Jezus het juiste antwoord weet, maar of Hij
het juiste antwoord wil uitspreken en uitdrs-
gen.M.a.w., of Hij een echte uitlegger van de

Wet is, en of Hii Zijn gezag wel op een goede

manier gebruikt. Maar het is dus zaak voor de

wetgeleerde om Jezus uit Zijn tent te lokken.

Ds.JJ. VERuarR
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Jezus wordt dus in verzoeking gebracht om
Ziin mond voorbij te praten en de vragenstel-
ler is Hem dus niet goed gezind, integendeel.
De vraag luidt: "Meester, wat moet ik doen
om het eeuwige leven te beërven?" Duidelijk
een op de proef stellen, want het is wel een
actuele vraag/ maar daarom ook zo ongeveer
de meest gestelde vraag in Israël; waarop ie-
dereen het antwoord weet. De vraag is mij-
Ienver verwijderd','an echte heilbegerige vra-
gen.

Vragen en wedervrogen

De Heiland geeft op de beproevende vraag
het heel gewone en voor de hand liggende
antwoord: "Doe datgene wat eÍ in de Wet ge-
schreven staat, en u zult leven." De Heiland
geeft deze keer wel de man een koekje van
eigen deeg. Want Hij vraagt hem, alsof hij
een schoolkind zou zijn, wat hii zoals leest
in de Wet. Nu, de relevante teksten kennen
beiden uit het hoofd en als een kind moet de
wetgeleerde die teksten opzeggen. Wel is de
bedoeling van de Heiland ook hier, als altijd,
dat die woorden meteen naar binnen zullen
slaan. Omdat het zulke grote en alomvatten-
de woorden zijn. Het zijn de woorden die wij
doorgaans lezen als de samenvatting van de
Tien Geboden.

Natuurlijk voelt de wetge-
leerde zich beetgenomen,
omdat het hem niet gelukt
is Jezus in een val te lok-
ken. Daarom gaat hij verder.
Hij wii "zichzelf rechtvaar-
digen"; hij wil zijn geiifk
halen. En hij probeert het
gewoon voor een tweede
keer. Nu luidt de vraag; "Wie
is miin naaste?" De naaste
waar het in de samenvat-
ting van de Wet om gaat. En
dan moet hij ervaren dat de
Heere Jezus ook deze tweede
keer Zich niet laat vangen.
Hij antwoordt weer met een
wedervraag. Maar die stelt
Hii pas nádat Hij een min
of meer uitvoerig verhaal
heeft verteld. Een gelijkenis.
\\'aarom giet de Heiland zijn
anLwoord en weden raag in

de vorm van een gelifkenis? Omdat Hii zo
des te duideliiker Zifn punt kan maken. En
dat punt is; Het is niet de vraag: wie is mijn
naaste, maar de vraag is: voollvie ben ik de
naaste. En het antwoord op die laatste vraag
iuidt: Ik zaI "naasïe" ziin voor ieder die op
mijn pad kornt en mijn hulp nodig heeft. En
dit ongeacht rang, stand, huidskleur, burger-
lijke staat, positie, enzt enz.

De gelijkenis

We moeten er ons voor hoeden om priesters
en Levieten genelaliserend af te schilderen als
harteloze mensen. Ook de lvetgeleerden, de
mensen met wie de Heiland in gesprek is, ziin
dat niet per definitie. \'Ve weten niet precies
of zii werkeliik alleen maar "naasten" zien in
soortgenoten. Er is ook van farizeeèrs bekend
dat ze zeer veel aan liefdadigheid doen. Maar
ie opsluiten in een exclusieve groep bergt
natuurliik het gevaar in zich, om je uitslui-
tend te gaan richten op ie eigen groep en om
daarbuiten weinig of geen naasten meer te
zien. Bij priester en Leviet speelt nog weer
rvat anders. Wanneer ze aan de halfdood se-
slagen man (wat een zonclerlinge uitdrukking
in de Bijbel trouwens) r'oorbii lopen, dan zit
daar in, dat ze vanwege hun "reinheid" die
man eigenlijk volgens de Wet niet mogen
aanraken. Maar dan wordt lvél de kern van

cie Wet roorbil gezien rde
barmhartigheidl) ter wille
van een formeel reinheids-
gebod. Ambt belangriikei
dan barmhartigheid. En mis-
schien ook wel: angst voor
eigen hachje sterker dan de
drang tot barmhartigheid.
Er tegenover staal de Sama-
ritaan (uit een door de Joden
gehate bevolkingsgroep). De
Heiland tekent hem in volko-
men tegenstelling met Jood-
se volksgenoten, een pries-
ter en een Leviet notabene.
Overdrijven maakt de zaak
duidelilk; maar natuurlijk
prikkelt het de wetgeleerde.
Dat is ook de bedoeling van
de Heiland. In ieder geval;
de Samaritaan betoont zich
"naaste" te zijn van de half
dood geslagen Joodse man.

,l-{-a



Met wat hii hééft en met wat hij kán, helpt
hii zijn naaste.
Wat bedoel ik nu met de "christolosische uit-
leg" hierboven? Dit dat ie in de Samaritaan
wel degeliikJezus Zelf moet zien. Dat heeft de
Kerk in haar allegorische uitleg niet verkeerd
gezien. Want als er immers één is geweest
die als een barmhartige Samaritaan, zonder
aanzien des persoons, en juist gericht op de
meest ellendigen, mensen heeft geholpen en
genezen en het Evangelie toegesproken, dan
de HeereJezus. En daarmee heeft de HeereJe-
zus dus ook omgekeerd recht op de liefde van
de mensen en ook van de wetgeleerden. De
Heiland heeft wel ltat anders verdiend dan
op de proef gesteld te worden. Je gaat zo'n
barmhartige Samaritaan toch geen examen
afnemen. Ook al ben ie duizend keer wetge-
leeloe.

No olle vrogen een opdrocht
Aan het eind van ziin verhaal doet de Hei-

land de wedervraag Íichting wetgeleerde:
"Wie van de drie denkt u dat de naaste ge-

weest is van hem die in handen van de rovers
gevallen was?" Ja, en dit is ook een retorische
vraag. Het antwoord is volkomen duideliik.
Maar het komt de wetgeleerde toch moei-
lijk over de lippen. Het woord "samaritaan,'
komt er zelfs helemaal niet over. Het wordt:
"Degene die hem barmhartigheid heeft be-
wezen". De wetgeleerde is in de kuil geval-
len die hij voorJezus gegraven heeft. En dan
brengt de Heiland Zijn laatste slag toe. En het
is echt als slag bedoeld. "Ga heen en doet u
evenzo".En de studeerkamervraag: "Wie is
mijn naaste" is omgebouwd tot een échte,
hartdoorzoekende, hartverbrekende vraag:
"Van wie ben ik de naaste?". Nijpender nog:
"Hoe word ik een naaste?" En de zaligheid is
ermee gemoeid. Want dat was en is de eerste
vraag. En daarmee is zeker niet bedoeld dat
je door barmhartig te zijn, zalig wordt, maar
wel dat de genade die je zalig maakt le ook
barmhartig maakt.

Gespreksvragen:

).

-+.

onderkent u de neiging in de christelijke kerk om van het Evangelie een nieuwe
wet te maken? In dit geval: Gif zult barmhartig zijn.
Wat moeten we denken van het "disputeren" en redetwisten over de Bilbel en
de waarheid? Zljnwe op onze hoede voor de gevaren daaraan verbonden?
Onderkennen we de gevaren van het bekleden van een ambt of positie (wetgeleerde, pries-
ter, Lerriet, ouderiing, ........)? Benoem die gevaren eens eerlijk.
wat gaat u zeggen tegen iemand die vraagt: "Dus barmhartige mensen komen in de he-
mel"?
Hebben wij de vraag voor onszelf ook al omgekeerd?: "wie is mijn naaste?" wordt ,,voor wie
ben ik de naaste?".

ffi
@#
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Van de qJoorzitter,.,

Bondsdag

Op D.V. zaterdag 27 oktober hopen we onze
Bondsdag te houden in Putten. Zelf ervaar
ik dat steeds weer als een fijne dag. We mo-
gen ons samen bezinnen op een belangrijk
onderwerp: De betekenis en de praktilk van

Ds. W. Wr,sruNo

het Heilig Avondmaal. En dan is er ook de
onderlinge ontmoeting. Uit het hele land
samen gekomen ervaren we de goede band
met elkaar, zodat we bemoedigd weer naar
huis mogen gaan.
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Daarom in het september-nummer alvast
een hartelijke aansporing om naaÍ Putten
te komen. Zet de datum van 27 oktober in
uw agenda, en spreek met elkaar af om sa-

men naar de Bondsdag te gaan. En laten we
vooraf de Heere bidden om Zijn zegen over
deze dag.

Schipper nqqst God

In de vakantie las ik een biografie over de be-

kende zeeheld Michiel Adriaenszoon de Ruij-
ter. Vanuit zijn schaaps-journalen wordt een

helder beeld gegeven van zijn veelbewogen
leven. Wat mii bij het lezen van dit boek ge-

troffen heeft? Dat De Ruijter in zijn scheeps-
journalen steeds de naam van de Heere God
noemt. In alle gebeurtenissen ziet hij de hand
van God. Als hil voorspoedig was/ en ook als

het tegen zat. Op maandag noteert hij ver-
schillende keren, dat hij op zondag een goede

preek mocht horen van de vloot-predikant.
En als hij op zijn laatste reis door een kogel
getroffen op het ziekbed ligt, zegt hij: ,,lk ben
hier op de post, waar mij God geroepen heeft,
en wil Hii mij ook uit dit leven roepen, ik ben
gereed en bereid."

flkrupffiffiffirffiqmffiffi&k,'*," 
l$ " ffi F l{#! @ a 2 ..@ .n., 
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Voor u gelezen

Het was voor admiraal De Ruijter leven en
sterven met de Heere. Laat dat bii ons ook
zo zijn. Wij leven in een tijd, waarin wij zelf
alles denken te kunnen regelen. Het Iijkt wel,
alsof wij de Heere niet meer nodig hebben.
Maar wat is dat een arm leven.
De Bijbel wijst ons een andere weg: Begin
de dag met God. En weet u in uw dagelijks
werk geroepen door de Heere. Om 's avonds
de Heere te danken voor al wat Hij u die dag
schonk. En laat het geloof in Christus u de

rust mogen geven: Hetzij dat wij leven, hetzij
dat wil sterven, wil zijn des Heerenl (Rom. 14

:7).

Tenslotte

Een hafielijke groet, en Gods zegen toege-
wenst voor het nieuwe vergaderseizoen.
Mede namens de andere bestuursleden,

Dn. J. BnorrHurs
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Kleur bekennen

Soms bekruipt je de verleiding om in een
hutje op de hei te gaan wonen. Misschien
kent u dat gevoel ook wel. In de seculiere
samenleving komen er zoveel verleidingen
op je af, word je zo aan alle kanten ge-

schud, voel ie je in je christen-zijn zo aan- .

gevallen en bedreigd, dat je af en toe denkt:
"Woonde ik maar in een dorp met alleen
gelijkgezinden, heerlijk met alle gelovigen
onder elkaar". Met de hele Gereformeerde
Gezindte de Veluwe op, bijvoorbeeld.

Ik weet dat dit een utopie is, niet te realiseren
en ik besef ook wel dat ieder mens de wereld

in zijn hart draagt. Aan de andere kant: wie
vakantiegangers observeert kan tot een ver-
rassende ontdekking komen.
Ik las daarover van iemand, die in het restau-
rant wel eens wilde zien wie voor het eten
bidt:
"....Een man en een vrouw. Voordat ze gin-
gen eten, aarzelden ze. Ze keken eens om zich
heen. Het was net of ze er eerst zeker van wil-
den zijn, dat niemand het zag. Toen spreid-
den ze hun handen voot hun gezicht. Na
korte tild keken ze eens rcnd alsof ze wilden
vaststellen, dat niemand hen had gezien.

"Nou 1a, dacht ik, ze bidden toch nog."



Daarna duurde het een hele tijd, voordat ik er
weer ontdekte, die baden. Een jongen en een
meisje. Een vrolijk en opgewekt stel. Druk
pratend, druk lachend, bestelden ze iets. Haar
vrolijke lach klonk fe.lkens boven alles uit.
Toen kwam het eten. Zonder zich te scha-
men, vouwden ze hun handen en sloten hun
ogen en werden stil.
'Ze ziin er toch nog", dacht ik. Het deed me
weldadig aan.

En daarna? AIs ik nu nadenk over wat ik toen
deed, vind ik het vreemd. Toen ik wegging,
Iiep ik langs het tafeltje van het jonge stel en
zei: "Wat fijn, het doet me weldadig aan." Ze
keften me niet begriipend aan. Natuurlijk be-
grepen ze me niet. Ik stond, geloof ik, wat te
schutteren, toen ik vertelde, wat ik bedoelde.
"Ik vind het fijn, dat iullie baden voor het

eten. Bijna niemand doet het nog en iullie
schaamden je er helemaal niet vooÍ."
Hij zei: "We ziin het thuis gewend, waarom
zouden we het hier niet doen?"
Zij: "Waarom zouden we ons voor God sclta-
men?"

U begdjpt: het gevaar is levensgroot dat we
ons voor God schamen. Zo vaak vallen we als
christen niet op. Christus vraagt op de man
af aanZlin discipelen: "Maar gij, lvie zegt gij,
dat ik ben?" Daar kun je niet omheen. Dat
vraagt om een antwoord in daad en woord.
Wie daarop 'ia' zegt heeft geloof nodig en de
kracht van de Heilige Geest, Die het ie ook
anderen laat zien, dat le de Heere Jezus niet
meer kunt missen in ie leven. Zou het mis-
schien vaak ontbreken aan dat gebed: "Leer
mij naar Uw wil te handelen?"
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5, De prediking brengtwederkomst
en gericht díchterbij

Wij weten van de 'tekenen der tijden'. De
Heere Jezus spreekt er o.a. over in Matth. 24.
Er is sprake van oorlogen, geruchten van oor-
logen, verkilling van de liefde, wetsverach-
ting, valse profeten e.d.
Veel van deze tekenen zijn negatief. Zil spre-
ken van verzet tegen de Heere en tegen Zijn
Gezalfde. Maar er ziin ook positieve tekenen.
Daarbii denken we vooral aan de voortgang
van de Evangelieprediking. Zoals Jezus het
zegt in Matth. 24:74: "En dit Evangelie van
het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepre-
dikt worden tot een getuigenis voor alle vol-
ken; en dan zal het einde komen."
Hier zit de gedachte in, dat de prediking van
het Evangelie de weg baant naar de weder-
komst van Christus. Naarmate on meerdere
plaatsen in de wereld het Woord gebracht
wordt, gaat de belofte van Christus in verr.'ul-
Iing, en komt het einde nader.
We kunnen hier ook Openbaring 6 noemen.

XT
Ds. J.P. Nlp

Dit hoofdstuk spreekt over de ruiters en de
paarden die over het veld van de geschie-
denis draven. De oordelen van God breken
los. Maar voorop gaat de Ruiter op het witte
paard. Christus riidt op het Woord der waar-
heid. Overwinnende, en opdat Hij overwon.
En zo wordt de r,vereld a.h.w naar de weder-
komst en het gericht toe gepreekt.

Natuurlijk is het zo, dat na elke preek het
eindgericht weer een aantal minuten dichter-
bij is gekomen om de eenvoudige reden, dat
de tiid niet heeft stilgestaan. Maar u begrijpt
hopelijk, dat het hier om een veel dieper lig-
gende gedachte gaat. Door de prediking zijn
weer mensen voorbereid voor het gericht.
En door de prediking ziin weer meerderen
met het Woord bekend gemaakt. En zo is

inderdaad (zoals gezegd) de prediking bezig
geweest om 'de weg te banen' naar de weder-
komst van Christus.



6. Het gerícht van Golgotha
in de prediking

Tot nu toe hebben wij vooral gesproken over
3 dingen: (1) de plaats van het eindgericht
in de prediking; over (2) de prediking zèlf als
gericht; en over (3) de voortgaande prediking
als teken van de tijd. Ik wil graag ook nog iets
meer zeggen over de eigenlijke inhoud van
de prediking, en dat juist ook met het oog op
het gericht.

Het gaat in de prediking immers altijd om
"Jezus Christus, en Dien gekruisigd". Welnu,
dààr hebt u 'het gericht in de prediking'. Het
is het gericht, dat over Christus is gegaan.
In de lijdensweken voor Pasen hebben we
vele preken gehoord over het lijden en ster-
ven van Christus. Dat de Zaligmaker en Mid-
delaar de weg ging van Galilea naar Gethsé-
mané, en van Gethsémané naar Gabbatha, en
van Gabbatha naar Golgotha. En daar voltrok
zich het oordeel van God de Vader over de

zonden der mensen tegen Hem.

God heeft ziln rechtvaardigheid bewezen te-
gen Zijn Zoon, toen Hij onze zonden op Hem
heeft gelegd, belijden we in art. 20 van de
Ned. Gel. Belijdenis.

Jezus Christus en Dien gekruisigd'. In de
prediking mogen wii niet heenlopen om het
kruis van Golgotha. Hii heeft Zich in het
gericht van God over de zonde gesteld. Ons
Avondmaalsformulier verwoordt het heel
kernachtig: Dat Christus de toorn van God
(onder welke wij eeuwig hadden moeten ver-
zinken) voor ons gedragen heeft; dat Hij on-
telbare smaadheden geleden heeft, opdat wii
nimmermeer te schande zouden worden; dat
Hij onschuldig ter dood is veroordeeld, opdat
wij voor het gericht (l) van God zouden vrij-
gesproken worden;... dat Hii de vervloeking
aan het kruis op Zich heeft geladen, opdat Hii
ons met Zijn zegening vervullen zou;.. en dat
Hij in de allerdiepste versmaadheid en angst ,

der hel geroepen heeft: Mijn God, Mijn God,
waarom hebt Gij Mij verlaten..., opdat wij
tot Cod zouden genomen en nimmermeer
door Hem verlaten worden.
Zo is het gericht van God over Christus heen-
gegaan. In het bijzonder aan het kruis.

En als dit kruis van Christus gepredikt wordt,

wordt het gericht gepredikt. Deze kruis-predi-
king laat ook zien, dat alle wegen van ons uit
naar God toe dood lopen. Maar terwiil deze
kruis-prediking de wegen van beneden naar
boven afsnijdt, wordt de weg van boven naar
beneden geopend. En er is behoud voor eik,
die tot Hem vlucht en in Hem gelooft.
Dan wordt het waar, wat de 85' Psalm zingt:
Gij vindt in gunst en niet in wraak Uw lust,
de hitte van Uw gramschap is geblust.

Tenslotte, In de prediking gaat het om een
geding van God met zondaren.
Leven en dood worden voorgesteld, maar
alleen het leven wordt verkondigd; waarom
gezegd wordt: kiest dan het leven, Dt. 30:19.
Hietbii zai de prediker een strijd voeren op le-
ven en dood om mensenlevens als een brand-
hout uit het vuur te rukken. Christus zegt:
dwingt ze om in te gaan. Zo is elke kerkdienst
een gang naar de gerichtsplaats.
Van Rembrandt is een schilderij bekend over
de kruisiging. En ergens onderin dat schilde-
rij is een silhouet van Rembrandt zelf te zien:
ook hif was onder degenen die Jezus kruisig-
den.

Daarom zeggen we: Elke kerkbank is een
beklaagdenbank. En er wordt gevonnist. In
Gods eeuwige 'heden' worden we geplaatst.
Onontkoombaar. Voor wie er zit, is het reeds

te laat. Wie niet gelooft, is reeds veroordeeld.
God staat op ten gerichte. En de Voorspraak
is daar om te pleiten. En de Geest is daar. Hij
doet zien op Christus, Die verteerd wordt
door de toorn van God. Zo gebeurt er vrii-
spraak.
U krijgt de genade-slag. Maar dan ook wer-
kelilk de genade-slag. Er wordt genade uitge-
deeld aan veroordeelden.

Prediking en gericht.
Het gericht wordt gepreekt, opdat wij voor
het gericht van God zouden vrijgesproken
worden.
Wat een wonder, dat wii deze prediking mo-
gen ontvangen. En mogen brengen.
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Wijzigingen adresboekje 2005

Blz. 2: dhr. M. Post (2e secretaris hoofdbe-
stuur) is verhuisd naar: Edelmanlaan 8, 3903
XP Veenendaal. Telefoonnummer ongewij-
zigd.
Blz. 2: ds. J. van Diik (lid hoofdbestuur) is
verhuisd naar: Amsterdamseweg 64,6712 GK
Ede. Tel.0318-615597.
Blz. 3: MV "Sola Fide" te Bleskensgraaf heeft
een nieuwe secretaris gekregen: B. van der
Want, Reigerstraat 28, 2971 AX Bleskens-
graaf.
BIz. 6: de heer G. van Leeuwen te Wellseind
(secretaris van MV "Elimelech" te Bruchem-
Kerkwijk-Delwijnen) is overleden.
Blz. 16: ds. J. Muller is verhuisd naar Zetten.
Hij is geen voorzitter meer van MV "Berea" te
Wapenveld.
BIz. 17: Secretaris van MV "Guido de Brès"
te Harderwif k is geworden: A. ten Hove, Her-
man de Manstraat 13,3842 AT Harderwilk.
Blz.26: Het huidige bestuur van MV "Onder-
zoekt de Schriften" te Ederveen is als volst
samengesteld: le voorzitter: ds. J.D. van
Roest, Julianastraat 24, 674I AV Lunteren;
2e voorzitter: G. van Beek, Hoofdweg ZZ4,
67 44 WREderveen; secretaris: A.E. Bakkenes,
Nieuweweg 40, 67 44 PM Ederveen; penning-
meester: N. v.d. Wijde, Azaleastraat 19, 6744
AD Ederveen.
Blz. 34: de Streek Utrecht-Amersfoort heeft
een nieuwe penningmeester: J. de Jong, Dr.
Weifferweg 51, 3615 AL Westbroek.

Wilt u wijzigingen in het adresboekje aan
mij doorgeven en wijzigingen in het leden-
bestand van uw vereniging aan het Bondsbu-
reau? Hartelif k dank voor uw medewerkingl

Ds. T. van Bruggen, secr.

e-mail: dstvanbruggen@solcon.nl

Regionole themadagen 2007

In de Hervormde Vaan van augustus is door
de uitgever een verkeerd berliht geplaatst.
Hier volgen de luiste gegevens.
Regio : Midden Nederland
Plaats : Baarn
Datum : 13 oktober

Gebouw
Adres
Thema

Leiding

Sprekers

Aanvang
Sluiting

Calviinkerk
Tromplaan 7

,,In de wereld,
niet van de wereld"
Ds. J.C.L. Starreveld
te Bunschoten
Prof. dr. W. Verboom
te Waddinxveen,,lsoleren?"
Prof. dr. G.C. den Hertog
te Apeldoorn
,,lntegreren?"
9.30 uur
12.30 uur

Belangstellenden hartelijk welkom.

Op 17 november te Papendrecht
Op 24 november te Veenendaal
Nadere mededelingen volgen.
Voor alle ontmoetingen geldt D.V.

M.P. (2e secr.)
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John Blanchard, Licht op Markus en Licht op
Lukas, uitg. De Banier, Utrecht 2007, resp. 103
en 201 b12., Prijs resp. € I2,75 en€ 14,75.

In deze boekles geeft evangelist Blanchard een-
voudige bijbelstudies van elk 2 à 3 pagina's. In
feite geeft hij geen gedétailleerde uitleg, maar
hoofdlijnen. Dit zal er mee te maken hebben
dat hij in principe schrijft voor mensen die net
christen geworden ziln. In kort bestek vindt
men hier de beide evangeliën samengevat. Daar-
bij hekt de schrijver dikwljls verrassende liinen
die als korte toepassing dienen. In zijn stiil ge-
bruikt hij meer dan eens superlatieven, bilv.
dat Jezus' roepstem tot Zacheris een 'directe en
verbazingwekkende uitwerking' heeft. En Lukas
24:6a noemt hij 'de meest dramatische mede-
deiing uit de geschiedenis'. Is dat trouwens zo?
Mooi is dat de auteur duidelijk aangeeft dat zijn
geschriften niet dienen ter vervanging van het
bijbellezen zelf.

JPN.

Dr. P.L. Voorberg, Doop en Kerk, De erkenning,
door kerkelijke gemeenschappen, van de elders
bediende doop, uitg. Groen Heerenveen 2007,
507 blz., prijs € 32,50.

In deze dissertatie, waarop de auteur in januari
2007 rn Kampen promoveerde, gaat het om de
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dogmatische fundering van de dooperkenning
tussen de kerken. De kerken van de Reforma-
tie zijn altijd erg terughoudend geweest in het
afwijzen van de geldigheid van een doopbe-
diening. Zo erkende Calvijn ook de doop in de

Roomse Kerk bediend. Na een zoektocht in de

historie, komt de exegese aan de orde van waar-
uit de onherhaalbaarheid van de doop sterk
naar voren komt, o.a. Ef. 4:5. Eindconclusie (p.

443): "Een doop is een doop als hij met water is

bediend (ààn een dopeling) en deze de dopeling
als leerling van Christus in ernst aan de trinita-
rische God verbindt." Dit boek is doorwrocht
werk, zoals van een proefschrift verwacht mag
worden. Daarbij is het een aparte ervaring om
zoveel Vrijgemaakt Gereformeerde literatuur de

rel'ue te zien passeren en bovendien een stilzwi j-
gende lijn getrokken te zien worden vanuit de

Reformatie via de Gereformeerde Kerken naar
de Kerken van 1944. JPN.

Drs. M. Golverdingen, Kleine geschiedenis van
de gereformeerde gezindte, een ontwikkeling
in hoofdlijnen, in serie: Studium Generale deel

5, uitg. Groen Heerenveen 2006, 152blz.

Dit boek met uitgewerkte colleges over de trieste
geschiedenis van Afscheiding, Doleantie en wat
dies meer zij, heb ik als een spannend verhaal
gelezen. Dat komt enerzijds door de boeiende
wijze van schrijven door de auteur, anderzijds
ook door de materie. Steeds bekruipt je de weer-

barstige vraag, wat een kerkscheuring verant-
woord maakt. Opmerkelifk, dat elke kerkelijke
vereniging ook weer een scheuring betekende:
1869, 1892,1907 en 2004 getuigen daar van.
ln trefzekere lijnen beschrijft de auteur op een

betrokken wijze de gang van de gereformeerde
gezindte sedert 1816. Het boek is mede boeiend
vanwege een "waardering" die de schrijver aan

het eind van elk hoofdstuk als het ware inlast.
Daarin wiist hij het standpunt van Groen van
Prinsterer af, dat zelfs het afschaffen van de be-

lijdenisgeschriften geen verandering zou bren-
gen in de opdracht om in de kerk te blijr,en (blz.

49\.

In het laatste hoofdstuk gaat het om het proces

van Samen op Weg. Ik heb het als een spannend'
hoofdstuk gelezen en beleefde de afgelopen der-

tig iaar a.h.w. opnieuw, met helaas natuurliik
dezelfde teleurstelling . BIz. I42 spreekt over "de
ontknoping" en je zit te trillen op ie stoel. Blz.

125 noemt de Hervormde kerkorde van 1951 er

terecht één van een dynamisch belijden. Ziiwas
niet exclusief gereformeerd; ook al wilden wij
hem wel altijd zo uitgelegd hebben.

Wii danken de schrijver voor dit boek. Het kan
minstens helpen om elkaar tebegrijpen en karika-
ruren we8 re nemen. J.P.N.

Drs. J. Westland, Een hand boven je hoofd,
over zegenen in leer en leven, uitgeverij
Groen, Heerenveen, 2007,720b12., € 12,50.

Dit is het vijfde deel in de Artios-reeks, bedoeld
om dienstbaar te zijn aan de toerusting vanuit
de bijbel. Er is in onze tijd veel aandacht voor
het zegenen, vooÍal onder handoplegging.
Dat heeft te maken met een grote behoefte
aan zichtbare ritueien. Op een nuchtere u'iize
zet ds.Westland de gegevens van het Oude en

Nieuwe Testament op een rij.
De zegen is volgens hem athankelijk van de

HEERE Die de levende God is en Zich in Jezus
Christus openbaart en werkt door de Heilige
Geest. Kerninhoud is de vrede in de rechte rela-

tie met God en die zich uitwerkt over heel het
leven. Een conciusie is dat er niet een speciale

instelling van het zegenen is in de biibel. Ds.

Westland geeft aansluitend zijn visie op het on-
derling zegenen in evangelische kring. Allerlei
vragen worden verder behandeld. Wat doen we

als we zegenen? Wat is de relatie tussen zegen

en ambt?
Aan het einde van de publicatie geeft ds. West-

land enkele overwegingen. Zijn mening is dat
het zegenen van elkaar niet in mindering mag
komen op het zegenen van God in de zin van
het ioven van Zijn Naam. Verder is het van
groot belang tot een zegen te zijn voor anderen
en voor de wereld waarin wij leven. Gebaren

of standaardformules spelen hierbij maar zi1-

delings een rol. Zegenen kunnen we aileen als

we zelf gezegend zijn. Gods zegen werkt niet
automatisch, maar krijgt gestalte in geloof en

bekering. Veel gegevens worden aangereikt om
door ons nader te worden bestudeerd.

j.H.L.

Tanach, complete paralleluitgave van de Tanach

in het Hebreeuws/Nederlands in de volgorde
van deJoodse canon, uitg. NBG Heerenveen en

Sja'a1 Amsterdam 2007 , Prijs ca. € 49,95.

Deze uitgave van het Oude Testament is uniek,
omdat het voor het eerst verschiint in het He-

breeuws met daaraan parallel een consistente
Nederlandse vertaling; en wel de Nieuwe Bii-

belvertaling (NBV) 2004. Het betreft hier een

samenwerking tussen het Nederlands Bilbelge-
nootschap en het Verbond van Liberaal-Reli-
gieuze Joden in Nederland. Deze uitgave dient



niet een \retenschappelijk, maar een liturgisch
doe1. Is dus r-oor gebruik in synagoge, leerhuis
en thuis. De \aarn van God, JHWH wordt ver-
taald door 'De Eeurtige' i.p.v. 'de HEER', zoals
de NBV heett. Ook veel andere namen zijn aan-
gepast, bijr'. .\r'ram i.p.v. Abram. Ook de naam
'Tanach' rr-ijkt af r,an 'Tenach'. Al met al een
uitgave net een eigen kleur en geschiedenis;
en een belangriike mijlpaal in het land van de
bif beluitgaven.

IPN.
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,,Ik zet míjn betrouwen op tlen Heere HEERE,
ont al Uw werken te vertellen."

Ps.73 :28b

Met droetheid geven wii u kennis van het over-
iijden van ons 1id en onze oud-voorzitter

DS. J. KOErE

op de leeftijd van ruim 90 jaar.

Biina 55 jaar was hij lid van onze vereniging.

De Heere vertrooste en sterke zijn achterblil-
vende vrouw, de kinderen, kleinkinderen en
verdere famllie.

Bestuur en leden van de
M.V. ,,Schrift en Belijdenis"
te Nijkerk

\ijkerk, augustus 2007.

Ik zal gerust in vrede slapen
en liggen ongestoord ter trcer.

I\,hnt Gij alleen, mijn schild en wapen
ztrlt ntij doen zeker wonen, Heer.

Psctlm I : 4b

Met droefheid geven wij kennis dat voor ons
toch onverwacht, is overleden ons trouwe lid

AART HAZE

op de leeftiid van 83 jaar.

De Heere troostte ziin kinderen, kleinkinderen,
achterkleinkinderen en verdere familie.

Bestuur en leden M.V
Ad NÍajorem Dei Gloriam
Wezep-Hattemerbroek

Wezep, 13 juli 2007.

,,Zie, waarlijk een Isrsëliet
in wie gecn bedrog is."

loh.1 :1B

Met droetheid geven wij u kennis dat de Heere
uit het midden van onze verenigltg heeft weg-
genomen onze geliefde vriend en ons bestuurs-
lid

ADRIAAN VAN OORT

op de leeffijd van 70 iaar.

Tientallen jaren verzorgde hii op de hem ei-
gen, gewetensvolle wiize het secretariaat van
de vereniging.

Mannenvereniging,,Calvi jn"
van de Hervormde Morgenstergemeente

Zoetermeer, 10 iuli 2007.

Met droeÍheid geven wij u kennis dat de Heere
uit ons midden heeft weggenomen ons lid

ALBERT VAN DIJK

op de leeftijd van 74 iaar.

De Heere gedenke zijn vrouw, kinderen en
kleinkinderen in dit grote verlies.

Bestuur en leden van de Mannenvereniging
,,Onderzoekt de Schriften", te Scherpenzeel

Scherpenzeel, itth. 2OO7 .
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,,Dan ga ik op tot Gods ctltarot,,

Met droefheid delen wii mede, dat de Heere
op Zijn tiid en wi jze, op 21 augustus 2007, uit
ons midden heeft weggenomen, ons troun,
meelevend lid

CORNELIS VAN DER VLIET

in de leeftiid van 67 jaar.

lle Heere vertrooste zijn vrouw, kinderen en
kleinkinderen, en allen die hem lief en dier-
baar waren.

Bestuur en leden van de
mannenvereniging
Rondom het Woord
te Nieuwer'Ier Aa

Augustus 2007.
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BOND VAN NED. HERV. MANNENVERENIGINGEN OP G.G.

UITNODIGING
voor de

BONDSDAG 2OO7
D.V. OP ZATERDAG 27 OKTOBER a.s.

in de OUDE KERK TE PUTTEN.

Aanvang: 10.00 uur.

Thema: ,,HET HEILIG AVONDMAAL"

AGENDA:

1. Opening door de 1e voorzitter ds. W. Westland.

2. Referaat door ds. A. Beens, em.pred. te Barneveld:

,,De betekenis van het Heilig Avondmaal".

3. Betuiging van aanhankelijkheid aan Hare Majesteit de Koningin.

4. Bespreking van de ingekomen vragen.

5. Sluiting morgenvergadering door ds. J.H. Lammers.

6. Pauze van 12.00-13.30 uur.

7. Opening middagvergadering door ds. J.P. Nap.

8. Referaat door ds. A. Jonker te Baarn:

,,De praktijk van het Heilig Avondmaal".

9. Zangpatze.

10. Bespreking van de vragen.

11. Sluiting door ds. A.D. Goijert.

N.B. De vragen kunnen schriftelijk worden ingeleverd. Om praktische redenen is het
onmogelijk de vragen mondeling te stellen.

Iedereen is harteliik welkom, ook dames!

M.P. (2. secr.)


